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1. Glossari
- Roguelite: Un rogelite es un subgènere de rpg (role playing game) que conté algun/s

dels elements de un rogelike que són:  generació de nivells aleatòria, combat per 

torns i mort permanent

- C#: Es un llenguatge de programació multi-paradigma d'alt nivell orientat a objectes.

- NPC: És un caràcter del joc que no és controlat per el jugador (Non player 

character).

- Pathfinding: Es la calculació del camí més ràpid entre dos punts.

- Sprite: Imatge 2-dimensional que es fa servir en jocs i animacions. 

- Pick-up: Objecte en videojocs que es pot agafar.

- AI: Intel·ligència artificial 

- GUI: Interfície gràfica d'usuari

- FrameRate: Altrament conegut com a fotogrames per segon és la quantitat d'imatges

per segon que es capaç d'executar o/i mostrar un sistema. 
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2. Introducció
Durant el primer any del grau en multimèdia no tenia gaire clar quin seria l'àmbit el qual em 

voldria dedicar i posar tot el meu meu esforç, però a finals del primer any ho vaig tenir clar, 

la programació. A partir d'aquell moment em vaig dedicar amb entusiasme a instruir-me i 

millorar la programació, fins arribar a aquest TFG que és el resultat d'aquests anys 

d'aprenentatge.

Aquest treball està orientat a la millora i experimentació, per tant, s'ha de veure com un 

procés que millora en el seu transcurs i que s'ajusta als coneixements nous que anava 

adquirint. 

Aquest TFG explica del desenvolupament d'un videojoc Roguelite en C# i en Unity. Aquest 

treball només tracta de la part de programació del videojoc. La part gràfica i de disseny corre

a compte de Jose García Baños i que serà el tema del seu treball.  El desenvolupament en 

Unity s'ha tractat en algunes assignatures del grau en multimèdia però la part on ha calgut 

més estudi i esforç ha estat en l'aprenentatge dels elements del llenguatge orientat a 

objectes, C#  d'Unity.  

Els objectius del treball són els següents:

- Aprenentatge i recerca de les diverses parts de programació orientada a objectes i C#.

- Aconseguir desenvolupar el joc de principi a fi prenent les mesures que siguin necessàries 

per dur-lo a terme.
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3. Nucli de la memòria 

3.1 Preparació

Aquesta fase inclou tota la recerca necessària per aconseguir acabar el projecte tot incloent 

les eines utilitzades i la seva funció. 

3.1.1 Objectius del joc

És important per a la creació del joc saber quins són els objectius que possibilitaran 

l'organització de la feina a fer i quins apartats són més importants que altres. 

Aquí podem veure les seccions del plantejament inicial del joc.

- Personatge principal que controla el jugador i que pot disparar boles de foc.

- Mapa generat aleatòriament on el personatge principal comença cada vegada en un lloc 

diferent.

- Diversos enemics que es troben repartits en les sales del mapa.

- Enemic immortal que es va desplaçant per tot el mapa.

- Quatre fanals que es troben dispersos per el mapa.

- Diversos NPC amb els quals el jugador pot interactuar.

- Minimapa amb el qual el jugador veu les zones ja explorades del mapa.

- Sistema de millora dels poders del personatge principal.

- Enemic que s' haurà de vèncer per passar-se el joc.

3.1.2 Referents

Els referents que guien les diferents maneres d'avançar en el projecte, es revisen de manera

conjunta amb el dissenyador, Jose García, per tal de clarificar des d'un principi el disseny i 

funcionament inicials del joc.
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3.1.2.1 Binding of issac Rebirth

Aquest joc és un dels referents més importants. Utilitza un generació aleatòria de nivells 

semblant a la que es vol aconseguir conjuntament amb el control de personatge adequat.

També cal destacar que alguns dels comportaments dels enemics serviran com a base per a

la construcció del sistema d'AI propi.

3.1.2.2 A Wizard's Lizard

En aquest videojoc igual que l'anterior té una generació aleatòria, una manera d'il·luminar 

interessant i també el llançament de projectils que es vol utilitzar.
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3.1.2.3 Freshly Picked Tingle’s Rosy Rupeeland

Finalment aquest, te un aspecte interessant que el fa diferent dels joc dels anteriors. La vida 

i la moneda del joc estan unificats. Una estratègia similar s'utilitzarà en el Fanalet.



9

3.1.3 Requisits del Sistema

Aquests són els requisits tecnològics per tal de desenvolupar el joc i executar-lo.

3.1.3.1 Per al desenvolupador

La màquina necessària pel desenvolupador del projecte ha de ser relativament potent ja que

ha de suportar múltiples pantalles, una execució inicial ràpida i també operar amb múltiples 

programes al mateix temps.

Per tal de que tot això sigui possible s'ha utilitzat la màquina següent:

Tipus Model Proporciona

Processador Intel i5-4590 3.30GHz Capacitat d'executar múltiples

programes al mateix temps.

Memòria Ram 8 GB Capacitat d'emmagatzemar a 

memòria múltiples programes 

al mateix temps.

Disc dur 250GB SSD Permet una execució  inicial 

ràpida dels programes gràcies

a la ràpida lectura de disc.

Targeta gràfica GTX 960 Targeta gràfica potent que 

suporta múltiples pantalles i 

permet aconseguir un 

framerate elevat.
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3.1.3.2 Per l'usuari

La màquina necessària per tal d'executar el joc no té un requisits gaire elevats. 

Els requisits mínims del programa s'extreuen de la màquina de gama més baixa que s'ha 

provat.

Tipus Model Proporciona

Processador Intel N2810 2.00GHz Suficient capacitat de 

processament

Memòria Ram 4 GB El joc només requereix 250 

amb de memòria ram per tant 

el sistema no te gaires

problemes

Disc dur 500GB El joc ocupa poc més de 232 

amb descomprimit

Targeta gràfica Integrada La CPU que actua com a 

gràfica es just i te una mica de

dificultat en executar el joc.

3.1.4 Generació aleatòria

Un apartat imprescindible del treball es troba en la generació aleatòria del nivell. Per aquest 

motiu es va decidir que aquesta era la millor manera de crear-la, tenint en compte els 

avantatges i riscos de la generació aleatòria.

Avantatges: permet dissenyar mons molt més grans que els que s'haurien pogut fer i afegeix

la possibilitat de tornar a jugar. Per això cada vegada que es genera un altre món aquest és 

diferent.

Riscos: a la llarga pot donar la sensació que els mons generats són semblants i monòtons, a

vegades, el món generat pot ser molt fàcil o molt difícil en funció de la generació del nivell. 
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Si els mons son generats sense cap control, pot ser que el jugador no trobi cap referència de

partides anteriors i això farà que s'acabi cansant.

Per tal d'aconseguir una generació aleatòria adient i amb l'objectiu de compensar els 

inconvenients i aprofitar els avantatges, es va decidir muntar un sistema propi que te com a 

base el sistema que utilitzen els referents revisats en l'apartat anterior.

La disposició de les sales serà constant formant un quadrat però hi haurà connexions 

diferents entre elles i cada sala estarà prèviament dissenyada. Cal tenir en compte que 

d'aquestes sales predissenyades estaran subdividides en grups i cada sala es col·locarà de 

manera diferent.

3.1.5 Nous conceptes de Llenguatge orientat a objectes C# 

- Propertie (propietats): similars a variables públiques però que permeten limitar o/i incloure 

codi en la lectura o escriptura de la variable.

 Public int Health

 {

   get; set;

 }
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- Ternary Operator (operació ternària): són senzillament un if else de manera més 

comprimida. Cal tenir en compte però que en alguns casos pot dificultar la comprensió del 

codi.

lvl = attack > 25 ? 5 : 4;

//es el mateix que

if(attack>25)lvl = 5;

else lvl = 4;

- Statics (estàtics): fa que una variable, funció o classe sigui compartida per totes les 

instàncies de la classe.

public static class RandomGeneration

- Method Overloading (sobrecàrrega de mètodes): permet crear mètodes amb el mateix 

nom i que es decideixi quin s'executarà depenent dels paràmetres passats.

private int Hit(int damage)

{

life -= damage;

}

private int Hit(int damage, int muliplier)

{

life -= damage*multiplier

}

- Inheritance (herència): permeten fer que classes derivin d'altres, que utilitzin codi comú en

la classe pare i específic en els fills

 public class Enemy

 { 

  protected int Hit(){}   

 }
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 public class slug : enemy

 { 

   // podem cridar la funció damage del pare

   Hit();

   // fer altres coses  

 }

- Polymorphism (polimorfisme): propietat de les classes derivades que permet classes tenir

més d'un tipus.

Enemy TempSlug = New slug();

// en TempSlug només podrem cridar funcions que hi han en la clase pare 

(Upcasting)

(slug)TempSlug

//si fem aixó podrem cridar les funcions en la classe filla (downcasting)

- Method Overriding (sobreescriure): permet fer que en classes derivades al cridar una 

funció  declarada com a virtual en el pare es cridi la funció derivada declarada amb override 

al fill.

 public class Enemy

 { 

  protected virtual int Hit(){}   

 }

 public class slug : Enemy

 { 

   //sexecutarà la del fill no la del pare

   override public int Hit();  

 }

- Interfaces (interfícies): actua com a contracte permetent fer que diverses classes diferents 

usin els mateixos mètodes que són especificats en al definició de la interfície.

 public class slug : Enemy IVulnerable<int>
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 { 

 public virtual void Mal(int damageAmount)

    {

      //diverses assignacions

    }

 }

 public interface IVulnerable<T>

 {

    void Mal(T punts_de_mal);

 }

- Namespaces (interfícies): permet organitzar les diverses classes en grups per tal de que 

pugin ser accessibles i crear menys confusió.

Using Unityengine;

// permet accedir a totes les classes dins del namespace Unityengine

3.1.6 Eines utilitzades

Aquesta és la eina base la qual es fa servir per tal de crear el 

projecte. Aquest motor permet la creació de jocs en múltiples 

plataformes de manera fàcil i  comprensible per a projectes 

petits.
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Aquesta és una eina destinada a la gestió de projectes. En 

aquest s'ha utilitzat per fer el seguiment de les diverses tasques,

bugs i millores. S'ha assignat diversos codis de color a les 

tasques per saber l'àmbit amb el que es relacionen: 

Generador_ dungeon, Pathfinding, Personatege_principal, 

Enemics, Sistema, Efectes_i_partícules, Escenari, Gui i bug

fix.
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Aquest instrument ha estat molt útil a l'hora de compartir diversos 

assets per el joc, escriptura de diversos documents de disseny, i 

ha ajudat en la prova i en la transferència transferir builds del joc.

Editor de codi molt potent amb el qual s’ha creat i editat 

tot el codi del joc. Amb l'ajuda del plugin ReSharper per 

agilitzar l'edició, trobar possibles errors més fàcilment i 

ajudar a complir diversos estàndards de codi.
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Totes aquestes eines serveixen per tal de gestionar el codi, tenir un versionat i també una 

copia de seguretat. Amb git com a eina base amb la interfície de sourcetree i el repositori a 

bitbucket.

3.1.7 Planificació

Degut a la llarga i complexa tasca que es la programació d’un joc  com aquest es difícil 

saber el temps que pot requerir la seva compleció. Això ha fet que s’utilitzi una variació del 

sistema anomenat Scrum i es divideixin les fases de desenvolupament del joc en Sprints. Al 

final de cada Sprint el joc ha de ser funcional.

L'estructura d'aquesta part de la memòria es divideix en  aquests Sprints on s’exposa el 

temps que s’ha emparat per finalitzar-lo, totes les novetats i els elements nous que s’han 

adherit al joc pas per pas. 
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Aquesta és la planificació feta en el moment de començar el projecte:

 

La temporalització del projecte ha estat de sis mesos, com es pot veure en la planificació 

feta a l'inici del procés. Tot i que es te en compte les hores de dedicació i els possibles 

entrebancs és més curta que el temps que realment ha calgut.

Al final els Sprints resultants són quatre amb les seves tasques corresponents:
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La primera fase Alpha 0.3.0

En aquesta primera fase va durar tres mesos i es van crear la base del joc la generació 

aleatòria, l'enemic base i el personatge principal.
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La segon fase Alpha 0.6.0

En aquesta segona fase que va durar uns altres tres mesos es va crear l'enemic immortal 

que es mou pel mapa i les diverses interaccions entre els enemics i el personatge principal 

incloent-hi una millora del sistema de generació. 
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La tercera fase Alpha 0.7.0

A mesura que avançava el desenvolupament del TFG es va veure que la magnitud del 

treball era massa gran com per ser realitzat en el temps que quedava per entregar el TFG. 

Per tant, en la data 12/02/1015, començament d'aquesta tercera fase, es va decidir reduir el 

scope del projecte per tal d'aconseguir tenir una demo sencera d'un nivell del joc a temps. 

En aquesta fase que va durar uns dos mesos es van implementar els fars, diverses GUIs,  

pick-ups, variacions de l'enemic base, millores del marcat i la sortida.
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La quarta fase Alpha 0.8.0
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Aquesta quarta i última fase ha durat aproximadament 3 mesos. S'ha realitzat la memòria 

del projecte testejat dues vegades i s'han acabat de refinar les diverses parts del joc. 

La pròrroga va ser demanada per poder finalitzar el projecte en condicions, testejar-lo per 

segon cop i el dia 28 de juny es va fer la release pública del joc a Indiedb 

http://www.indiedb.com/games/fanalet.

La desviació de temps és mes gran del que s'havia predit inicialment. S'ha de tenir en 

compte que les hores de dedicació han variat durant el temps que ha durat el projecte i per 

tant s'ha de tenir present a l'hora de valorar el resultats.

http://www.indiedb.com/games/fanalet
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3.2 Fases de Desenvolupament 
3.2.1 Alpha 0.3.0

En aquesta primera fase del projecte l'objectiu es aconseguir tenir una base del joc, en la 

qual es pugui controlar el personatge principal i disparar, generar aleatòriament la masmorra

i aconseguir tenir un enemic que segueixi el personatge principal.

Aquí podem veure unes imatges del resultat al final d’aquesta fase:

Personatge amb enemic 

perseguint

Personatge disparant bola de 

foc
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Mapa generat aleatòriament

He agrupat les diverses classes que són requerides per tal de complir els objectius 

d’aquesta fase en diversos apartats que seran explicats un per un.

Utilitats:

Pathfinding proper:

Degut a la complexitat de crear un sistema de pathfinding propi, s’ha implementat aquest 

sistema de pathfinding proper per als enemics: http://arongranberg.com/astar/.

Aquest sistema  està basat en el algoritme A* que calcula el recorregut més curt entre 

diversos punts. 

Sistema d’estats:

Primera implementació d’un sistema d’estats utilitzat en els enemics i el protagonista a partir 

de corutines que té Unity.

Un sistema d'estats o també altrament conegut com a màquina d'estats consisteix en un 

conjunt de casos els que es faran un conjunt d'accions concretes. Només es pot estar en un 

cas a la vegada i es pot variar entre ells depenent de les diverses condicions que s'hagin 

especificat en el sistema.

http://arongranberg.com/astar/
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Corutina: funcionalitat que té Unity que permet fer pausa en l'execució de codi i tornar-hi  

més tard.

Sistema d’ordenació de sprites:

Hi han diversos scripts Sorting_sprites.cs, Sorting_sprites_alt.cs, Sorting_sprites_iso.cs que 

ordenen els sprites, (per saber quin va davant de l’altre), tant com per els elements que 

només requereixen una ordenació quan són creats com per els que necessiten que es 

vaguin ordenant constantment.

Un apunt que cal remarcar es que el script Sorting_sprites.cs dels enemics s’activa quan el 

protagonista està en l'àrea per tal d’estalviar recursos.

Seguiment de càmera:

Implementació d’un script de Seguiment de la càmera al personatge principal 

Smooth_follow.cs.

Assignem el valor de la variable “target” al protagonista i assignem el script a la càmera. A 

partir d’aquí en cada LateUpdate anem movent la càmera respecte el protagonista amb un 

SmoothDamp.

LateUpdate: l'arquitectura d'Unity especifica un ordre d'execució de les diverses funcions

d'events. La funció LateUpdate s'executa després de diverses funcions on normalment 

s'executa el moviment, per tant, és útil en el cas de la càmera que segueix un objecte del 

joc,.

Smoothdamp: funció pròpia d'Unity que permet canviar un vector cap a la direcció desitjada

al llarg del temps. 
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Escenari

Mànager de la Masmorra:

Implementació d’un mànager que organitza les diverses fases de la masmorra des de la 

creació de la masmorra fins al inici de la partida

Generador de Masmorra: 

La generació de la masmorra consta de diverses parts, la primera es la preparació de tots 

els elements que necessitarem per el procés, el segon es el càlcul matemàtic per tal de que 

la masmorra compleixi unes condicions adequades i el tercer es la traducció del resultat del 

càlcul a dins del joc (construir laberint visible). 

El grup de elements que necessita es compon per:
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- El script principal Supergenerador.cs que conté totes les funcions de càlcul i 

posicionament de la masmorra.

- Instància de la classe anomenada Mapa (Mapa.cs) que consta d’una matriu 

bidimensional de nombres enters on calcularem i guardarem el mapa.

- Múltiples instàncies de la classe Punt_2d.cs que consta de dues variables on 

s’emmagatzemen les coordenades dels punts durant la generació. 

- Instància de la classe Pool_Material.cs que agafa tot el material necessari per la 

generació del mapa visible (sales amb els seus corresponents enemics, 

passadissos).

Entitats vives:

Classe enemic:

Classe enemic bàsic BaseEnemy.cs d’on heretaran tots els enemics que vulguem 

implementar. Consta de diverses variables generals de propietats de l’enemic. Utilitza la 

interfície de fer de rebre mal i de morir.

La classe SlugEnemy.cs que hereta de la classe BaseEnemy.cs  utilitza el sistema de 

pathfinding proper i el sistema d’estats. El seu comportament bàsic és perseguir el 

personatge principal intentant-li fer mal a mossegades.

Classe Personatge:

Classe de personatge bàsic Protas.cs d’on heretaran totes les menes de protagonista en cas

en que es vulgui crear diverses classes de protagonista. Consta de diverses variables 

generals de propietats del protagonista i utilitza la interfície de rebre mal.

La classe PoController.cs que hereta de la classe Protas.cs rep els in-puts del usuari 

movent-se i disparant en conseqüència.
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3.2.2 Alpha 0.6.0

El objectius d’aquesta fase són: la introducció d’un nou enemic immortal i molt poderós, el 

Minotaure. La introducció de obstacles en les sales que els enemics han d’esquivar. Que els

enemics bàsics es despertin o s’adormin depenent de diverses condicions que són: Si el 

jugador es troba dins duna sala els enemics de la qual es desperten o en el cas que el 

minotaure estigui dins duna àrea determinada, força que els enemics bàsics s’adormin. Que 

cada enemic i el protagonista tinguin les seves pròpies característiques (atac, vida, velocitat,

nom).

Aquí podem veure unes imatges del resultat al final d’aquesta fase: 

Personatge fora de la sala
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Personatge dins de la sala

Minotaure perseguint el      

nostre personatge

Utilitats:

Pathfinding llunyà:

Implementació d’un altre pathfinding a llarga distància que només farà servir el minotaure 

quan estigui a gran distància del protagonista https  ://  github  .  com  /  juhgiyo  /  eppathfinding  .  cs

També utilitza el pathfinding A*.

https://github.com/juhgiyo/eppathfinding.cs
https://github.com/juhgiyo/eppathfinding.cs
https://github.com/juhgiyo/eppathfinding.cs
https://github.com/juhgiyo/eppathfinding.cs
https://github.com/juhgiyo/eppathfinding.cs
https://github.com/juhgiyo/eppathfinding.cs
https://github.com/juhgiyo/eppathfinding.cs
https://github.com/juhgiyo/eppathfinding.cs
https://github.com/juhgiyo/eppathfinding.cs
https://github.com/juhgiyo/eppathfinding.cs
https://github.com/juhgiyo/eppathfinding.cs
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Nou Sistema d’estats

Reconstrucció del sistema d’estats per tal de fer-lo més entenedor i fer que es pugi mantenir 

més fàcilment. Aquest sistema ja no fa servir corutines i permet fer canvis

Escenari:

Generador de Masmorra: 

Creació de de la classe Quadrant.cs per tal d’emmagatzemar els “Quadrants” del mapa i fer 

les modificacions adients al Supergenerador.cs. 
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Com podem veure en la representació, el mapa es subdivideix en quatre quadrants. Aquests

quadrants serviran de moment per saber el lloc d’aparició del minotaure (per tal de que 

aparegui en el quadrant oposat el qual apareix el protagonista).

Control de sala: 

Aquest sistema permet la detecció del personatge amb l'ajuda de triggers i per saber en 

quina sala de mapa es troba i per aconseguir que els enemics bàsics que hi hagin dins les 

sales es despertin i s'adormin.

Trigger: Element de l'arquitectura d'Unity que detecta i actua en conseqüència quan un o 

més elements del joc entren en contacte amb uns altres.

Entitats vives:

Construcció de la classe MinotaurEnemy.cs que hereta de la classe BaseEnemy.cs

que utilitzarà el pathfinding proper  i el pathfinding llunyà (canviarà entre els dos depenent de

la distància de la qual es trobi del protagonista). El seu comportament és el de desplaçar-se 

per el mapa aleatòriament fins que troba el protagonista i a continuació el persegueix.

Creació d’un sistema per tal d’assignar i emmagatzemar característiques als enemics 

EnemyStats.cs i al protagonista BaseCaracterStats.cs.

GUI:

Es construeix una primera Gui bàsica que es va actualitzant accedint al sistema de vida del 

personatge i el va actualitzant en cada frame. 
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3.2.3 Alpha 0.7.0

En aquesta etapa final del joc s’ha implementat el necessari per tal de poder fer una partida 

sencera del joc i acabar-lo. Això inclou:

- Generar diverses sales diferents: sales fars, sala mercat , sala miner i múltiples sales

d’enemics bàsics. 

- Crear diversos pick-ups que apareixeran quan els enemics es morin: cors i ampolla. 

- Poder interactuar amb els fars, activar-los, i fer diverses tasques a dins (utilitzant els 

pick-ups de cors).

- Acabar la gui principal que inclou la mostra dels diversos pick-ups que pots agafar (3 

cors) i un mini-mapa que es mostra a mesura que es va explorant.

- Poder interactuar amb el “miner” i el “mercader” per tal de finalitzar el nivell

Aquí podem veure unes imatges del resultat final d’aquesta fase: 

Nova gui
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Activació del far

Utilitats:

Sistema d’accions:

Classe ActionE.cs creada per tal de ser utilitzada com a base de tots els elements que 

necessitin interacció de l'usuari per realitzar les seves funcions. 

Sistema de missatges:

Implementació d’aquest sistema de missatges amb intenció de millorar la comunicació entre 

diverses elements que no necessiten saber l'un i altre.  

https  ://  github  .  com  /  Temaran  /  TemaranUnityMessenger

Gràcies a aquest sistema s'ha agilitzat el desenvolupament degut a que accions que 

requerien buscar el objecte per tal d'executar-ne la funció ja no són necessàries, una simple 

crida a través del missatger és suficient perquè tots els que estiguin escoltant el missatge el 

rebin. Cal tenir en compte que en alguns casos s'ha passat una id amb el missatge amb 

l'objectiu de que quan la resposta sigui enviada, qui hagi enviat el missatge sàpiga que la 

resposta li correspon.

https://github.com/Temaran/TemaranUnityMessenger
https://github.com/Temaran/TemaranUnityMessenger
https://github.com/Temaran/TemaranUnityMessenger
https://github.com/Temaran/TemaranUnityMessenger
https://github.com/Temaran/TemaranUnityMessenger
https://github.com/Temaran/TemaranUnityMessenger
https://github.com/Temaran/TemaranUnityMessenger
https://github.com/Temaran/TemaranUnityMessenger
https://github.com/Temaran/TemaranUnityMessenger
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Sistema de diàleg:

Implementació d’un sistema de diàleg bàsic DialogueSystem.cs que es veu a la gui. 

S'activa a través del sistema de missatges i mostra les línies de text enviades. S'activa quan 

comença i es desactiva quan acaba.

Sistema de “Constants“:

Per tal d’emmagatzemar diverses variables i objectes que es mantenen constants durant el 

joc s’ha creat un arxiu de constants que emmagatzema: variables de la generació aleatòria, 

valors dels diversos pick-ups, del protagonista, dels enemics, del forn, de millores i el preu 

del mercat.   

Escenari:

Generador de Masmorra: 

Millora del sistema de generació per fer-lo més mantenible i la introducció d’un pas més  

després del càlcul matemàtic de la generació del mapa.

Aquest pas consisteix en utilitzar els diversos quadrants que vam extraure gràcies a les 

modificacions fetes en l’anterior fase de desenvolupament amb l’objectiu de colcar les 

diverses sales fixes (que es col·loquen en quadrants determinats). Les tres sales fixes són, 4

fars (1 en cada quadrant), un sala de “mercat” i una sala de “miner” (sortida).
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Fulla d’excel 

utilitzada per 

tal de fer un 

seguiment de 

les múltiples 

sales.

 

Creació de les noves sales que seran col·locades durant la generació:

Les diverses Sales noves introduïdes són: 

Sales:

Sala far:

En aquesta sala hi trobem un far, el qual podrem activar parlant amb el petit gerro i pagar el preu 

que ens demana i farà obrir el far (sub-sala interior) on podrem processar els cors a canvi d’oli i 

comprar millores amb cors.
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Sala de Miner: El miner demana una eina que 

ha perdut i que s'encenguin 2 fars com a 

mínim. Si es completa el joc s'acaba. 

Sala Mercat: A canvi de cors s'obté l'eina que demana el miner.
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Múltiples sales d'enemic: diferents sales 

d’enemics repartides per el mapa
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Sistema Far:

El sistema del far es composa de les següents fases: 

 

Activació del Far:

Per tal d’activar el far el jugador interactua amb el petit gerro Vasey.cs que hi ha a l’entrada, 

aquest crida al sistema de diàleg DialogeSystem.cs passant-li unes línies de text. Quan el 

missatge de finalització de diàleg arriba al gerro, llança el missatge per que aparegui la gui 

d’activació del far SelectLighthouseActivation.cs i el jugador interactua amb la qual decidint 

si  vol o no activar el far pagant-ne el preu. El gerro rep la resposta i si és positiva, activa el 

far. 
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Processament Cors:

Per tal de processar els cors el jugador interactua amb el Forn Furnance.cs, aquest llença el 

missatge per tal que aparegui la gui DestillHearts.cs i el jugador decideix quants cors vol 

posar a destil·lar. La resposta arriba al Forn i aquest activa el comptador de temps 

CountDown.cs.

El jugador pot en qualsevol moment interactuar amb el Forn, quan ho fa el Forn envia un 

missatge d’activació a la gui de recol·lecció d’oli CollectOilGui.cs transmetent la quantitat 

d’oli destil·lada gràcies al comptador de temps. El usuari interactua amb la gui decidint si vol 

recollir el oli o no, la resposta arriba al forn que reinicia el sistema. 
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Upgrator:

Amb l'objectiu de comprar les millores pel protagonista, el jugador interactua amb el 

Upgrator (sistema de millora del personatge) LightUpgrader.cs, aquest llença el missatge 

que fa aparèixer la gui UpgratorGui.cs i el jugador decideix si vol comprar la millora. La 

resposta arriba al Upgrator i tanca el sistema.
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Entitats vives:

Update Stats:

En aquesta fase de desenvolupament per tal de modificar fàcilment els stats del protagonista

es fan servir instàncies de la classe BaseCaracterStats.cs, per tal de que simplement es 

sumin i restin els valors corresponents quan s’actualitzin els stats, això implica que la funció 

per actualitzar els stats la tenen totes les instàncies de la classe, cosa que no és gaire 

convenient ni correcte.

Per aquest motiu s’ha modificat del sistema de les característiques BaseCaracterStats.cs del

protagonista amb l’objectiu de que els stats del protagonista siguin els únics que pugin cridar

a la gui. Això implica heretar d’aquesta classe creant BaseProtagonistStats.cs i posant a 

dins la funció d’update dels stats.
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Pick-ups:

Qualsevol element que vol crear un pick-up accedeix al diccionari on es troben continguts 

tots els objectes de pick-up i extreu el que vol. 

El pick-up en si es compost per una animació predefinida per tots els pick-ups i un dibuix 

d’una ombra. A partir d’aquesta base anem intercanviant la imatge del objecte i ja tenim la 

part visual creada.

 

Per tal de fer canvis diferents als stats del protagonista al agafar cada un dels pick-ups, 

utilitzem instàncies de BaseCaracterStats.cs i conjuntament amb el arxiu de Constants.cs 

escollim amb un enumerator els stats del pick-up que es vulgui. 

GUI:

Gui principal:

Aquestes dos parts de la gui principal són bastant simples, mostren part dels stats del usuari

gràcies al sistema de missatges.
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  Mostra la quantitat de vida del jugador

Mostra la quantitat de cors que té el

jugador

Aquesta última part, el mini-mapa, és una mica més complicada.

Mapa que mostra la masmorra per on es

desplaça el usuari
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       Representació del mapa complet

  

El sistema  de posicionament del mini-mapa es fa gràcies als scripts MiniMap.cs i 

MapPoint.cs que amb una referència del element corresponent podem saber la seva posició 

al mini-mapa.

El script MiniMapLayout.cs obté la matriu bidimensional generada per el 

i crea totes les sales del mini-mapa. A partir d’un sistema de missatges i amb els sistema de 

control de sala podem anar mostrant el mini-mapa a mesura a que el jugador va passant per

les diverses àrees del mapa.

El script MinotaurMinimapHandler.cs escolta diversos missatges per tal de saber si ha 

d’aparèixer al mini-mapa o no depenent de si la zona que es troba el minotaure el far ha 

estat activat. 
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Guis secundàries:

Aquí podem veure de manera general les altres guis que apareixen durant el joc. Totes 

aquestes utilitzen el sistema de missatges per el seu funcionament i s’activen i desactiven a 

si mateixes quan han acabat la seva funció.

Gui de introducció de cors

  DestillHeartsGui.cs 
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Gui de Activació del far

SelectLighthouseActivation.cs 

Altres Gui inclouen: de recollida d’oli, CollectOilGui.cs,de fer millores, UpgratorGui.cs 

,del mercat ,BlackMarketGui.cs, de partida guanyada, WinGui.cs i de partida perduda 

DeathGui.cs 
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3.2.4 Alpha 0.8.1

En aquesta fase de refinament i testeig s'ha acabat de realitzar els diversos testos de la 

dificultat del joc, fer canvis per tal de que el joc sigui més interessant i es tingui un millor flux 

de partida, el canvi de diversos gràfics, menú i guis amb els corresponents canvis de codi.

En aquesta fase també s'ha canviat l'estructura del versionat per tal de ser concordant amb 

el semantic versioning http://semver.org/. On  el primer nombre de l'esquerra correspon a 

una versió que trenca compatibilitat amb els anteriors versions, el segon indica la introducció

d'una nova característica sense trencar compatibilitat i l'últim indica un fix menor també 

sense trencar compatibilitat.

Nous elements del mercat

http://semver.org/


49

El mercat  amb els seus

elements

El nou menú

Pàgina d'ajuda
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Escenari:

Gracies al feed-back de la gent que ha testejat el joc s'ha decidit fer una modificació al 

Supergenrador.cs per tal de controlar la quantitat de sales d'un tipus específic d'enemic que 

apareixen en cada quadrant. Això farà que puguem controlar més el flux de la partida i no es

creïn situacions massa complicades.

Per tal de fer això s'ha modificat la funció que crea les sales del enemic, passat per l'array 

bidimensional del mapa i s'han classificat les sales buides per el quadrant en que es 

trobaven. Una vegada fet això es passa per cadascuna de les sales dels quadrants i 

pesadament es decideix de quin tipus han de ser.

Les normes aplicades són les següents:

- Quadrant on comença el protagonista: 60% de que la sala sigui una sala de enemics 

vermells 40% qualsevol altre escollit aleatòriament.

-Quadrant escollit aleatòriament: 60% de que la sala sigui una sala d'enemics blaus 40% 

qualsevol altre escollit aleatòriament.

-Quadrant escollit aleatòriament: 60% de que la sala sigui de enemics grocs 40% qualsevol 

altre escollit aleatòriament.

-últim quadrant: completament aleatori escollint entre totes les possibles sales disponibles
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Entitats vives:

Modificació dels gràfics de les diverses menes d'enemic. 

D'esquerra a dreta va augmentant la seva velocitat vida i atac. 

morat<vermell<blau<groc

GUI:

Actualització de els diversos gràfics de les GUI

Nova gui DestillHeartsGui.cs
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Nova gui BlackMarketGui.cs
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3.2.5 La build del joc

La part final del videojoc és la creació de la build per poder jugar en les diverses 

plataformes. Per fer-la es va al menú i es selecciona la opció de  File>Build Settings això 

que fa obrir el menú de la build. En aquest menú es seleccionen les escenes que 

apareixeran a la build, la plataforma de la build i altres petits detalls. Un cop acabada la 

configuració només cal pressionar el botó de Build cosa que en aquest cas generarà la 

build per Windows.

Després de que la build hagi acabat de generar-se es pot executar el arxiu .exe que ha fet. 

Això farà mostrar una finestra on podrem modificar diverses opcions d'execució i un cop  

s'hagi fet podrem executar el joc.
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Un altra opció per fer les builds dels joc és fer servir un servei que ofereix Unity, el 

CloudBuild, que a partir de connectar-lo al nostre repositori de codi podrem fer builds 

automatitzades online.

El motiu pel qual ara mateix no es gaire bona opció es que Chrome ha deixat de suportar 

NANAPI i per tant el Unity Web Player que l'utilitza jo no es pot utilitzar a Chrome.

4. Conclusions
El nostre projecte Fanalet ha estat un repte per aprendre a sobre la creació de videojocs. 

Inicialment els objectius, com hem dit a la introducció:

- Personatge principal que controla el jugador i que pot disparar boles de foc.

- Mapa generat aleatòriament on el personatge principal comença cada vegada en un lloc 

diferent.

- Diversos enemics que es troben repartits en les sales del mapa.

- Enemic immortal que es va desplaçant per tot el mapa.

- Quatre fanals que es troben dispersos pel mapa.

- Diversos NPC amb els quals el jugador pot interactuar.

- Mini-mapa amb el que el jugador veu les zones ja explorades del mapa.
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- Sistema de millora dels poders del personatge principal.

- Enemic que s' haurà de vèncer per passar-se el joc.

Els dos últims objectius ens els vam replantejar degut al temps que necessitàvem. I es va 

reduir el scope del projecte. 

Durant el procés es van adquirir nous coneixements a través de la reflexió i l'exercici dels 

nous aprenentatges he millorar la meva manera de programar. Gràcies a les pràctiques de 

la Universitat. L'empresa on les he fet m'ha premés estar en contacte amb programadors 

experts que m'han ajudat aprendre i a canviar la meva visió de la programació.

Considero aquest treball com un repte personal que m'ha permès construir un videojoc de 

manera col·laborat-iva, millorar la meva manera de programar i a generar un projecte 

d'aquestes dimensions.

5. Conclusions de programació
Adjunto un apartat més fent una reflexió dels diversos errors i encerts que he aprés a l'hora 

de programar i de quines parts del projecte ara mateix considero que s'haurien de canviar en

el cas de millorar-lo. Remarco que la millora del projecte no es de rendiment (observable) ni 

d'afegir cap nova característica al joc.

Si ara mateix mirem el projecte el que crida l'atenció es el Supergenerador.cs, al llegir el 

nom ja fa olor a socarrim, un script de casi 800 línies que fa les diverses parts de la 

generació del mapa. Aquest va ser uns dels primers scripts que es van crear i que més s'ha 

canviat. Això ha fet que a l'hora de solucionar bugs i mantenir-lo s'hagi perdut més temps del

necessari. Ara mateix si hagués de fer aquest script el reescriuria sencer i dividiria en 

diversos scripts diferents i el simplificaria per fer-lo més comprensible.
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Per avançar en el projecte es va anar millorant la manera de programar. Això va fer que la 

velocitat de desenvolupament  va augmentar i van fer més fàcil i ràpids el canvis dels scripts.

Una gran ajuda en tot aquest procés ha estat el sistema de missatges que ha agilitzat la 

comunicació entre elements del joc. Però cap sistema és perfecte, al final s'obté una gran 

quantitat de missatges, és més difícil controlar la els resultats de la comunicació i mantenir el

codi. 

En el procés de construcció del projecte m'he adonat de la necessitat de mantenir el codi. Si 

el projecte fos petit, més curt i inamovible no caldria mantenir el  codi. Però siguem realistes,

la majoria de projectes no són així i mantenir el codi té un paper molt rellevant.

6. Agraïments
Vull agrair  a Jose García, sense ell el disseny del joc no hauria estat  possible, a la meva 

família,  a Alberto Montemayor pel seu suport en la programació del projecte, a la meva 

tutora del treball Ana Gabriela Zuñiga i a totes les persones que m'han orientat i ajudat a fer 

aquest projecte possible.

7. Bibliografía
De manera general i diverses consultes:

http://stackoverflow.com/ (diverses consultes generals de codi)

http://forum.unity3d.com/ (Diverses consultes relacionades amb unity)

http://forum.unity3d.com/
http://stackoverflow.com/
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http://www.gamasutra.com/ (Diverses consultes relacionades amb jocs)

Bibliografia complementària

Refactoring: Improving the Design of Existing Code. 

Martin Fowler, Kent Beck

Design patterns: elements of reusable object-oriented software

 Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson i John Vlissides

8. Annexos
Aquí s'inclou una explicació amb exemples de codi,  s'adjunta un manual del joc i una última 

versió del joc amb trucs i sense trucs activats. També s'inclou un link a un vídeo d'una 

partida sencera, el codi del projecte sencer i un link públic del joc a Indiedb. 

Links:

Versió 0.8.0 a Indiedb:

http://www.indiedb.com/games/fanalet/downloads/fanalet080 

Versió 0.8.1 a servidor:

http://citmalumnes.upc.es/~marcelba/FanaletVersions/Fanalet(0.8.1).zip

Versió 0.8.1 amb trucs de desenvolupador activats:

http://citmalumnes.upc.es/~marcelba/FanaletVersions/FanaletTest(0.8.1).zip

Codi de projecte:

https://drive.google.com/file/d/0BwOBDBZckmYwb1U3Mjc0emgxUTQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BwOBDBZckmYwb1U3Mjc0emgxUTQ/view?usp=sharing
http://citmalumnes.upc.es/~marcelba/FanaletVersions/FanaletTest(0.8.1).zip
http://citmalumnes.upc.es/~marcelba/FanaletVersions/Fanalet(0.8.1).zip
http://www.indiedb.com/games/fanalet/downloads/fanalet080
http://www.gamasutra.com/
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Gameplay de partida guanyada:

https://www.youtube.com/watch?v=uyb0IhQ5L1E

8.1 Sistema d’estats

1.1

El sistema d’estats basat en corutines funciona d’aquesta manera: primer de tot enumerem 

els diversos estats d’aquesta manera:

public enum Estat

    {        

        Patrullant,

        Dormint,

        Atacant,

        Perseguint

    }   

Després declarem e iniciem la variable que contindrà els estats amb l'estat inicial. 

public Estat estat;

estat = Estat.Dormint;

Finalment iniciem la màquina d’estats que executarà una corutina amb el nom que hem 

posat al declarar els estats.

StartCoroutine(FSM());

IEnumerator FSM()

    {

        while (true)

        {

            yield return StartCoroutine(estat.ToString());

        }

https://www.youtube.com/watch?v=uyb0IhQ5L1E
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    }

Per canviar d’estat simplement assignem un altre valor a la variable que conté els estats i 

amb una booleana parem la corutina i canviem d’estat.

 estat_stop = true;      

 estat = Estat.Patrullant;

//resta corutina

if (estat_stop)

            {

                estat_stop = false;                

                yield break;

            }

//resta corutina

1.2

El sistema d’estats nou és més eficient, entenedor i permet fer modificacions més fàcilment. 

Primer de tot enumerem els estats com l’anterior sistema:

public State currentStateName;

public enum State

    {

        Patroll,

        Sleep,

        Attack,

        Chase,

        Knocked

    }

Després setejem l’estat d’aquesta manera.

setState(State.Patroll);
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El codi d’execució de els estats es un update o un fixedUpdate segons ens convingui

public void FixedUpdate()

   {

       currentState();

   }

I finalment aquesta funció executa els passos següents: executa la sortida del estat anterior, 

guarda el pròxim estat i estableix el nou estat.

 

private Action currentState;

public void setState(State state)

{

        stateExit(currentStateName);

        currentStateName = state;

        switch (state)

         {

             case State.Patroll:

             currentState = Patroll;

             break;

             //altres estats

         }

}

8.2 Pathfinding proper:

A partir d’un sistema de capes podem organitzar els elements per tal de que siguin 

diferenciats per el sistema de pathfinding proper. El sistema ens retorna un llistat de punts 

que són la ruta fins a l'objectiu.
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La implementació que es fa per tal de que es segueixi la ruta es força simple. La funció 

Que_target() fa el procés següent: primer comprova que la diferència entre la posició actual 

i la darrera posició coneguda del protagonista sigui inferior a un límit, si ho és, segueix 

retornant els punts de la ruta actual si no ho és genera una ruta nova. 

 Vector2 Que_target()

    {

        if (Vector2.Distance(prota_pos, target.transform.position) > disCheck) 

pathListExists = false;

        if (pathListExists)

        {

          //retorna següent punt de la ruta

        }

        else

        {

          //demana nova ruta al sistema de pathfindign proper

        }

        return target.transform.position;

    }

8.3 Supergenerador.cs:

Podem resumir els passos de generació la masmorra amb la funció que la  inicialitza que es 

troba dins de la classe Supergenerador.cs

  public Map Generar_mapa(int x, int y, int niv, int maxSa)

    {

        SetStarting();

        _map = new Map(x, y);

        ProtaPosition = ToRealWorldPosition(_map.Pointer.X, _map.Pointer.Y);

        _quadrantProta = Quin_Quadrant(_map.Pointer);

        _availableQuadrantsList.RemoveAt(_quadrantProta);

        _poolMaterial = new PoolMaterial(niv);

        _maxSales = maxSa;
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        Crear_dungeon();

        StartCoroutine(Colocar_al_mon());

        return _map;

    }

Assignar valors 

Les primeres set línies atorguen diversos valors que seran utilitzats durant la generació del 

mapa.

Entre diverses tasques les més importants són la creació d’un objecte “Map” amb l’amplada i

alçada corresponents, captar la posició i sala inicial del protagonista, obtenció dels diversos 

recursos necessaris pell mapa i col·locar el màxim sales que es crearan.

Crear dungeon

Aquesta funció fa tot el càlcul del mapa. Va populant la matriu bidimensional a la posició 

adequada amb els identificadors de sala corresponents. La primera vegada que es faci es 

popularà la sala inicial,  on apareix el protagonista, un passadís adjacent en una direcció 

aleatòria i un altre amb una sala en aquesta mateixa direcció. Un cop feta la primera 

passada del bucle es va repetint fins a omplir tot el mapa.                                                    
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En concret, això ho fa aquest codi:

Un while va repetint el bucle fins arribar al màxim de sales que he especificat en el principi 

de la funció i si és la primera vegada que fa un cicle del bucle es popula una posició de 

l’array amb un identificador de sala inicial .

 while (max_sales > n_sales)

 {               

       if (n_sales == 0 && primera_sala)

          {

               n_sales++;

                primera_sala = false;

                    map[pos_ac.X, pos_ac.Y] = n_cambra_in;

          } else //càlcul de sala i passadís n_sales++  

 }

Ara explicaré  el càlcul que es fa en un cicle per popular el array  en un un passadís i una 

sala.

Primer es necessita popular a l'array un passadís, per fer això ens cal cridar la funció 

testDirections(Punt 2D) que retorna un llistat amb les direccions disponibles del mapa on 

no hi ha res. 
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dir_dis = map.testDirections(pos_ac); 

Amb les direccions trobades es fa una segona comprovació tornant a cridar la funció 

testDirections(List<int>,Punt 2D) (cas de method overloading) amb la qual se sap quines 

direccions cal descartar, les que portin fora del mapa i les que connectin amb una altra sala 

(probabilitat sospesada de que es permeti popular igualment). 

temp_llis_2_dis = new List<int>(map.testDirections(dir_dis, pos_ac));            

 if (temp_llis_2_dis.Count == 0)repetir = true;

En el cas que es descartin totes les direccions es repeteix el procés des del principi, es crida

la funció isNotEmpty(List<int>,Punt 2D) que permet saber si les sales estan o no 

omplertes per tots els costats (per tal de connectar sales entre si) i cridem la funció 

findNextRoom() que buscarà una sala en el mapa que compleixi les condicions de 

populació a  l'array de passadís.

dir_dis = new List<int>(map.isNotEmpty(dir_dis, pos_ac));

   if (dir_dis.Count != 0)

   {                                        

Crear_passadis(dir_dis[UnityEngine.Random.Range(0, dir_dis.Count)]);

   }

   if (findNextRoom() == 1)

   {

         dir_dis = new List<int>(map.testDirections(pos_ac));

         temp_dis = true;

         repetir = false;

   }

Un cop fet això es tria una de les direccions aleatòriament i es popula aquesta posició del 

array amb un identificador de passadís.
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Crear_passadis(temp_dir);

Per tal de fer els càlculs de la sala es comprova amb la funció testDirections(int, Punt 2D) 

(altre cop cas de method overloading) que la direcció escollida per popular la sala a  l'array 

(en la mateixa direcció en la que hem populat el passadís) està lliure.

map.testDirections(temp_dir, pos_ac)        

Si està lliure, es popula el array amb  l'identificador de la sala si no ho està, cridem la funció 

findNextRoom() per trobar una sala en la que es pugui continuar populant l'array. 

if (map.testDirections(temp_dir, pos_ac) == 1)

                {

                    Crear_cambra(temp_dir);

                }

                else

                {

                    if (findNextRoom() == 1)

                    {

                        dir_dis = map.testDirections(pos_ac);

                        temp_dis = true;

                    }

                    else

                    {

                        Error_fatal("Tot ple!! o fallo gordo");

                        break;

                    }

                }        

Aquí s’acaba un cicle del bucle i es repeteix d’aquesta manera fins arribar al màxim de sales

especificat a l'inici de la funció.

Un cop generat el mapa base, populem la matriu del mapa amb les diverses sales: 
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        // Segona fase map    

        //Localització del minotaure 

        LocateMinotaur();

        //Tercera fase map

        //Localització dels fars

        LocateLighthouses();

        //Quarta fase

        //Localització de Mercat Negre          

LocateInAvailableQuadrant(Constants.RandomGeneration.BlackMarketRoomId);

        //Quinta fase

        //Localització de Sortida        

LocateInAvailableQuadrant(Constants.RandomGeneration.ExitRoomId);

        //Sexta fase

        //Sales enemics (Sempre va l'últim!)

        LocateEnemyRooms();   

La funció LocateMinotaur() obté la posició del minotaure tenint en compte que apareix en el

quadrant oposat on es troba el protagonista. Això s’aconsegueix gràcies a la funció 

Quadrant_Oposat() que obté el quadrant oposat, la funció Quadrant_cant_ex() que obté 

les coordenades dels corners del quadrant i una comprovació per assegurar que en el 

corner del quadrant hi ha una sala.

     private void LocateMinotaur()

    {

        var quadrantMinId = Quadrant_Oposat(_quadrantProta);

        var quadrantCant = Quadrant_cant_ex(quadrantMinId);

        if (_map[quadrantCant.X, quadrantCant.Y] == 

Constants.RandomGeneration.EmptyRoomId) MinoPosition = 

ToRealWorldPosition(quadrantCant.X, quadrantCant.Y);

        else

        {

            var tempPunt = Super_mino(quadrantCant);

            MinoPosition = ToRealWorldPosition(tempPunt.X, tempPunt.Y);

        }

    }
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La funció LocateLighthouse() col·loca els 4 fars al mapa. A partir de la funció 

LocationsInQuadrant() s’obtenen totes possibles localitzacions d’un far en un quadrant 

determinat en un llistat, s’escull una aleatòriament i es popula l’array del mapa amb la 

posició escollida. Això es repeteix per cada far que es vol col·locar.

     private void LocateLighthouses()

    {

        for (var i = 0; i <= 3; i++)

        {

            var possibleLighthouseLocations = LocationsInQuadrant(AreaQuadrant(i,

3));

            var lighthouseLocation = possibleLighthouseLocations[Random.Range(0, 

possibleLightAhouseLocations.Count)];

            PopulateWith(Constants.RandomGeneration.LighthouseRoomId, 

lighthouseLocatAion);

        }

    }

La funció LocateInAvailableQuadrant() situa un sala determinada en un dels quadrants 

lliures, que no hi ha ni el minotaure ni el protagonista, en aquest cas s’utilitza per col·locar 

les sales de “Merca negre” i de “Miner”.

   private void LocateInAvailableQuadrant(int typeroom)

    {

        var tempRandom = Random.Range(0, _availableQuadrantsList.Count);

        var availableQuadrant = _availableQuadrantsList[tempRandom];

        var locations = LocationsInQuadrant(AreaQuadrant(availableQuadrant, 2));

        var location = locations[Random.Range(0, locations.Count)];

        PopulateWith(typeroom, location);

        _availableQuadrantsList.RemoveAt(tempRandom);

    }
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La funció LocateEnemyRooms() col·loca totes les sales d’enemics. Primerament obté totes

les sales lliures i les posa en un llistat. Després suma les diverses constants del nombre de 

sales de cada mena i comprova que no siguin superiors al nombre de sales disponibles. 

Finalment la funció SetEnemyRoom() situa al mapa la quantitat de sales d’enemic del tipus 

corresponent.

  private void LocateEnemyRooms()

    {

    var allEmptyRooms = new List<Punt2d>();

        for (var x = 0; x < _map.Width; ++x)

        {

            for (var y = 0; y < _map.Height; ++y)

            {

                if (_map[x, y] == Constants.RandomGeneration.EmptyRoomId)

                {

                    allEmptyRooms.Add(new Punt2d(x, y));

                }

            }

        }

    const int totalTheorycalRooms = //suma totes les constants de sales

     if (allEmptyRooms.Count < totalTheorycalRooms)

        {

            var surpass = totalTheorycalRooms - allEmptyRooms.Count;

            Error_fatal("Masses sales d'enemics, et passes per " + surpass);

            return;

        }

     SetEnemyRooms(//TypeRoomId, //quantity, allEmptyRooms);//repetir per cada 

tipus de sala d'enemic 

    }

Col·locar al món

Aquesta última part del supergenerador es dedica a passar del mapa calculat al mapa real. 
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Primer de tot obté les mides del mapa i s'aconsegueix el total de cicles del bucle que farà. A 

continuació passa per tot el array del mapa i crea el element del mapa corresponent.

Degut al cost del procés de instanciar elements s’ha muntat un sistema de càrrega que fa un

cicle del bucle per frame per tal de no donar sensació a l'usuari que el joc s’ha penjat. 

  IEnumerator Colocar_al_mon() 

    { 

        var lighthousesSpawned = 0;

        var w = _map.Width;

        var h = _map.Height;

        var total = h * w;      

        var loadingProgress = 0;  

        for (var x = 0; x < w; ++x)

        {

            for (var y = 0; y < h; ++y)

            {

                switch (_map[x, y])

                {

                 //Les múltiples possibles parts del mapa a generar              

                }

                loadingProgress += 1;

                Messenger.Publish(new LoadingTick(loadingProgress, total));

                yield return null;

            }

        }

        GetComponent<Dungeon_manager>().Iniciar_nivell();

        _shouldReset = true;

    }
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Ara s’explicarà les parts més importants del procés de creació d’una sala en concret, en 

aquest cas una sala on hi ha enemics. 

Primer s'instancia la sala gràcies al _poolMaterial.cs que té totes les possibles sales amb 

l’ajuda de la funció ToRealWorldPositionModified() que transforma la posició del mapa a 

escala de l’escena. Després gràcies a les funcions Test_dir_blo() i Colocar_blocks() es 

comprova quines sortides necessiten ser tancades i les tapa.

case Constants.RandomGeneration.YellowEnemyRoomId:               

                        var enemyroom = 

Instantiate(_poolMaterial.EnemyRoom(_map[x, y]), ToRealWorldPositionModified(x, 

y), Quaternion.identity) as GameObject;

Colocar_blocks(Test_dir_blo(new Punt2d(x, y)), enemyroom);                    

A continuació s'instancia el trigger gràcies a la funció InstantiateTrigger() que servirà per 

saber la posició del personatge al mini-mapa i pel sistema de pathfinding llunyà del 

minotaure. Finalment s’envia un missatge a la sala per tal de que es creïn tots els enemics 

d'aquesta.

InstantiateTrigger(_poolMaterial.TriggEle[2], enemyroom.transform, new Punt2d(x,

y))

 

enemyroom.BroadcastMessage("Crear_Besties",SendMessageOptions.DontRequireReceiv

er);

                        break;

//altres cases
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8.4  Mapa.cs:

Aquesta classe conté el contenidor de  l'array bidimensional del mapa. El constructor quest 

crea un array bidimensional amb l’alçada i amplada que rep i inicialitza a zero tots els seus 

valors finalment col·loca el punter en una posició aleatòria. La manera d’accedir al objecte 

map es limita retornant un valor d’error quan es vol accedir a una posició de l'array que es 

troba fora dels seus límits.

       // resta de la funció 

        public Map(int x, int y)

        {           

            map = new int[x, y];            

            Array.Clear(map, 0, map.Length);

            this.Pointer = new Punt2d(randomNumber(Width), randomNumber(Height));

        }

       

        public int this[int x, int y]

        {

            get

            {

                if (x < Width && y < Height && x >= 0 && y >= 0) return map[x, y];

                else return 666;

            }

            set { map[x, y] = value; }

        }

       //resta de la funció
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8.5  Punt_2d.cs:

Aquesta classe s’utilitza per tal d’emmagatzemar un punt de 2 dimensions i fer diverses 

operacions. 

      public class Punt2d

    {

        public Punt2d(int xs = 0, int ys = 0)

        {

            X = xs;

            Y = ys;

        }

        public int X { get; set; }

        public int Y { get; set; }

    } 

8.6  Pool_Material.cs: 

El constructor de la classe agafa tots els continguts de dins la carpeta de recursos i els 

organitza en llistes d’objectes que hem declarat prèviament.

List<GameObject> sales_in = new List<GameObject>();

List<GameObject> sales_nor = new List<GameObject>();

List<GameObject> passa = new List<GameObject>();

     public Pool_Material(int lvl)

        {

// resta d'improtacions

foreach (GameObject g in Resources.LoadAll("Random_gen/sales_in/nivell_" + lvl, 

typeof(GameObject))) sales_in.Add(g);        

        foreach (GameObject g in 

Resources.LoadAll("Random_gen/sales_nor/nivell_" + lvl, typeof(GameObject))) 
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sales_nor.Add(g);

        foreach (GameObject g in Resources.LoadAll("Random_gen/passa/nivell_" + 

lvl, typeof(GameObject))) passa.Add(g);

        foreach (GameObject g in 

// resta d'importacions

      }    

8.7 Quadrant.cs: 

Aquesta classe emmagatzema totes les dades del quadrant necessàries per tal de realitzar 

operacions durant la generació del mapa, el límit superior esquerra, el límit inferior dret i el 

centre.

    public class Quadrant

    {

        public Quadrant(int topX, int topY, int bottX, int bottY)

        {

            TopLeftCorner = new Punt2d(topX, topY);

            BottomRightCorner = new Punt2d(bottX, bottY);

            Center = new Punt2d((bottX + topX) / 2, (bottY + topY) / 2);

        }

        public Punt2d TopLeftCorner { get; set; }

        public Punt2d BottomRightCorner { get; set; }

        public Punt2d Center { get; set; }

    }
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8.8 BaseEnemy.cs: 

Aquest és el script base que utilitzen tots els enemics. És de tipus abstracte ja que necessita

codi de més a més per cada tipus concret d'enemic. Les funcions més importants que val la 

pena comentar són les de Mal() que es cridada cada cop que rep mal i la de Mort() que 

s'executa quan  la vida del enemic arriba a 0.

    public abstract class BaseEnemy : MonoBehaviourEx, IVulnerable<int>, IMort, 

IDoAtack, IHandle<StopMessage>, IHandle<PlayerDeathMessage>

{

 //altres funcions

public void Mal(int mal)

    {

        if (!character.Immortal)

        {           

            character.Life -= mals;

            if (character.Life <= 0) Mort();

        }

     }

 public void Mort()

    {

       

        Instantiate(ParticleDeath, new Vector2(transform.position.x, 

transform.position.y), Quaternion.identity);

        if (itemToSpawnGameObject != null)

        {

            Instantiate(itemToSpawnGameObject, new Vector3(transform.position.x, 

transform.position.y, Random.Range(0.000001F, 0.0001F)), Quaternion.identity);

        }

        Destroy(gameObject);

    }

//altres funcions

}
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8.9 SlugEnemy.cs: 

Aquesta classe SlugEnemy.cs que hereta de BaseEnemy.cs utilitzen el sistema d'estats i el 

pahtfinding proper explicats prèviament. La característica especial d'aquest enemic es que 

es desperta i s'adorm depenent d'un sistema que hi ha a cada sala explicat més endavant. 

Amb les funcions WakeUp(), que desperta aquest enemic passant a estat de perseguir si 

veu el protagonista i estat de patrullar si no el veu, i Sleep(), que fa adormir a l'enemic, 

podem crear un sistema òptim per la gran quantitat d'enemics que hi ha al mapa.

     public void WakeUp()

    {

        seeker.pathCallback += OnPathComplete;

        setState(playerSeen ? State.Chase : State.Patroll);

    }

    public void Sleep()

    {

        if (seeker.pathCallback != null) seeker.pathCallback -= OnPathComplete;

        setState(State.Sleep);

        playerSeen = false;

    }

8.10 Protas.cs: 

Aquest és el script base que reutilitzarien tots els protagonistes en el cas que volguéssim 

implementar més d'un. Com la classe  BaseEnemy.cs també és de tipus abstracte ja que 

falta codi. Tal com  l'enemic, té una funció de mal i una de mort. Les úniques funcions que 

val la pena comentar són les de LifeWear(), que fa que a partir d'una corutina la vida del 

jugador vagi disminuint automàticament cada 5 segons, i la de SwitchLifeWear() que 

l'atura.  
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     private IEnumerator LifeWear()

    {

        while (true)

        {

            yield return new WaitForSeconds(5f);

            var modifiedStats = new BaseCaracterStats();

            modifiedStats.Life -= 1;

            Character.UpdateStats(modifiedStats, Messenger);

        }        

    }

 private void SwitchLifeWear()

    {

        if (_insideStructure || !Activat)

        {

           StopCoroutine("LifeWear"); 

        }else

        {

            StopCoroutine("LifeWear"); 

            StartCoroutine("LifeWear");

        }

    }

8.11 PoController.cs:

Aquesta classe PoController.cs hereda de Protas i utilitza el sistema d'estats prèviament 

explicat. Aquesta classe conté tots els ínputs utilitzats pel control del protagonista  incloent el

curiós sistema per disparar boles de foc. A partir de la funció 

Camera.main.ScreenToWorldPointRay() que te Unity podem obtenir la posició en el món 

de Unity es troba el cursor i a continuació canviem a l'estat de Disparar (Shoot) on utilitzem 

aquesta posició per obtenir un vector de direcció. Finalment instanciem la prefab de la bola 

de foc i li assignem la direcció, el mal, la força que es mouran els enemics en l'impacte i la 

velocitat de la bola.
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     if (Input.GetButtonDown("disparar"))

        {

            if (!_disparant && !_onCooldownShot && !knocked)

            {                              

             _objectiuDis = Camera.main.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition);

                    SetState(State.Shoot);             

            }

        }

//Sistema d'estats

  case State.Shoot:

             //altres coses de l'estat            

                var tempDir = _objectiuDis - new Vector2(OwnTransform.position.x,

OwnTransform.position.y);

                tempDir.Normalize();

                   var bola =

              Instantiate(BolaFoc, new Vector3(OwnTransform.position.x,        

OwnTransform.position.y, -0.85f),Quaternion.identity) as GameObject;

if (bola != null)

                {

      bola.GetComponent<bola>().Shoot(tempDir, Character.Attack, 4f, BolaSpeed);

                }

                /altres coses de l'estat 

                break;

//altres estats

8.12 Pathfinding llunyà:

Aquest sistema de pathfinding és utilitzat per el minotaure per tal de desplaçar-se de manera

general per tot el mapa. L'escript Mapa_general_p.cs  conté totes les funcions necessàries 

per la comunicació amb el sistema de pathfinding i aquestes són: 
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Crear_pathfinding_grid() : Que transforma el mapa generat per el Supergenerador.cs a 

una matriu que pot entendre el sistema de pathfinding llunyà. 

Ruta_a(origin,end) : Retorna la ruta com llista de punts des de l'origen a la posició final.

Ruta_a(origin) : Retorna la ruta com llista de punts des de l 'origen a una posició aleatòria 

del mapa.

public void Crear_pathfinding_grid()

    {       

       //start for

       if (map[ampleTrav, alturaTrav] != 0)

          {                      

            matriu_bloqueig[ampleTrav][alturaTrav] = true;               

          }

       //end for

       mapa_pa_sala = new StaticGrid(map.Width, map.Height, matriu_bloqueig);    

    }

 public List<Vector2> Ruta_a(Punt2d origen, Punt2d final)

    {

         jpParam.Reset(new GridPos(origen.X, origen.Y), new GridPos(final.X, 

final.Y));

         var ruta_a = JumpPointFinder.FindPath(jpParam);

        //transformació de Gridpos a punt2D

         return ruta_a_tra;

    }  

 public List<Vector2> Ruta_a(Punt2d origen)

    {     

        jpParam.Reset(new GridPos (origen.X,origen.Y), Random_pos());   

        var ruta_a = JumpPointFinder.FindPath(jpParam);    

        //transformació de Gridpos a punt2D

        return ruta_a_tra;

    }  
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8.13 MinotaurEnemy.cs

Aquesta classe MinotaurEnemy.cs que hereta de BaseEnemy.cs i utilitza el sistema 

d'estats ,el pahtfinding proper i el pathfinding llunyà explicats prèviament. La peculiaritat es 

troba en que utilitza dos sistemes de pathfinding per tal de millorar-ne el rendiment (caldria 

una grid de pathfinding proper molt gran). 

private void Chase()

    { 

        // altres condicions    

        if (distanceToTarget > 10F)

        {     

           // altres condicions       

            targetHeading = Que_target_lluny() - pos_mod_bi();

        }

        else

        {

           // altres condicions

            targetHeading = Que_target_aprop() - pos_mod_bi();

        }

        //diverses assignacions

    }
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8.14 BaseCaracterStats.cs & EnemyStats.cs

Aquestes dues classes contenen els stats del protagonista I dels enemics en forma de 
propietats. En cada una de les classes s'assignen uns valors per defecte al constructor per 
tal de no assegurar que una variable mai es quedi sense assignar i també  en diversos dels 
casos facilitar la múltiple instanciació.

public class EnemyStats

{

    public EnemyStats()

    {

        EntityName = "";   

        Level = 0;  

       //altres assignacions de propietats      

    }

    public string EntityName { get; set; }

    public int Level { get; set; }   

    //altres propietats

}

public class BaseProtagonistStats : BaseCaracterStats {

    public virtual void UpdateStats(BaseCaracterStats statData, IEventAggregator

messenger)

    {

       //assignació de valors 

    }

}

8.15 ActionE.cs 
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Aquesta classe ActionE.cs es declarada abstracta degut a que és necessari que hi derivin 

diverses classes que requereixin interacció estàndard de l'usuari (que premin la lletra E 

estant aprop). La part més important de la classe és la funció ExecuteAction() que serà 

sobreescrita en la classe derivada per  realitzar la funció que sigui necessària.

public abstract class ActionE : MonoBehaviourEx, IHandle<MinotaurChaseMessage>, 

IHandle<ProtaEntersStructureMessage>

{

    public virtual void ExecuteAction(BaseProtagonistStats stats)

    {

        EAnimator.SetInteger("animationState", 0);

    } 

    //altres funcions 

}

8.16 Sistema de missatges:

Podem veure el funcionament del sistema missatges en els passos següents:

Primer de tot cal que la classe que envii o rebi missatges hereti de MonoBehivorEx que 

conté, a part del bàsic MonoBehivor amb totes les funcions d'unity, una variable que 

funciona com a missatger per on passaran els diversos missatges.

public abstract class ActionE : MonoBehaviourEx{

Per rebre missatges i subscriure's a un tipus de missatge concret afegim les interfícies 

d'aquesta manera.

 IHandle<//classe del missatge)>
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Per  enviar missatges amb un simple messenger.Publish() enviem el missatge que reben 

totes les classes que hi estiguin subscrites.

 messenger.Publish(//classe del missatge);

8.17 Sistema de diàleg:

El sistema de diàleg s'activa gràcies al sistema de missatges. El primer pas es activar totes 

les parts de la gui de diàleg i assignar el text de diàleg a una variable. Després a partir de les

funcions NextLine() i Typetext() es van mostrant les diverses línies del diàleg fins al final. 

Un cop acabat el sistema desactiva les parts de la guï i envia el missatge de finalització. 

public class DialogSystem : MonoBehaviourEx, IHandle<DialogueStartMessage>

{

    public void Handle(DialogueStartMessage message)

    {

        foreach (Transform child in transform)

        {

            child.gameObject.SetActive(true);

        }

        currentDialogLines = message.DialogText;

       //diverses assignacions

        NextLine();

    }

    public void NextLine()

    {      

       // diverses condicions

       StartCoroutine(TypeText(currentDialogLines, currentLine)); 

       // si no hi han més línies

       foreach (Transform child in transform)

            {
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                child.gameObject.SetActive(false);

            }

       Messenger.Publish(new DialogueEndMessage(_messageId));    

    }

    IEnumerator TypeText(string[]text, int line)

    {

         // escriu el text         

    }  

}
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